
Hea meeskonnaga võib imesid teha
Miks teevad eestlased ja lätlased koostööprojekte? Kas oma töödele ja
tegemistele lisaraha hankimiseks või tõsisest soovist koostööd teha? Arvan, et
olulised on mõlemad aspektid, lihtsalt projektiti on nende kaalukus erinev.
Kindlasti ei kuulu aga mõte „seda asja võiks ju koos lätlastega teha!“ meie kõige
igapäevasemate hulka. Seda rohkem tuleb kiita projekti partnereid, et nad selle
tee ette võtsid, sest meie tegemisi on saatnud suur edu. Tõsiasi, et praegu
valmistatakse ette juba uut projekti, kõneleb iseenda eest.

Eelmises uudiskirjas kirjutasin, mida kõike on Loodusõppe projekti raames
plaanis pakkuda veel enne oktoobri lõppu. Nüüd, mil kuldne sügis uksest ja
aknast sisse trügib, on mul eriti hea meel tõdeda, et kõik projekti tegevused, mis
2006. aasta kevadel plaani võeti, on 14 kuu jooksul ellu viidud.

Hoolimata sellest, et meie projekti partneritel omavaheline koostöökogemus
puudus, ei kulunud põhiaur sugugi uute partnerite, enda rahvusvahelise
võimekuse ja spetsiifilise projektimajanduse tundmaõppimisele. Pigem vastupidi –
härjal haarati kohe sarvist ning tänu sellele suudeti lühikese perioodi jooksul
märkimisväärselt palju ära teha. Meele teeb eriti rõõmsaks see, et nendest
asjadest jääb jälg maha ka pärast projekti lõppu ning sellest kõigest võib
käesolevast uudiskirjast lugeda.

Samuti on mul hea meel, et Loodusõppe projekt on meid motiveerinud ja
inspireerinud uusi asju välja mõtlema või kaua heietatud mõtteid ellu viima.
Headeks näideteks on linnalooduse näitus Tartus ja Gauja Rahvuspargi noorte
loodusjuhtide grupp.

Suur tänu kõigile, kes on meie tegemistes osalenud või nõu ja jõuga toetanud!
Hea meeskonnaga võib imesid teha.

Peeter Unt
projektijuht
Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Mis peitub loodusõppe seljakotis?
Looduse tundmaõppimise hõlbustamiseks osteti Eesti partnerite poolt 60
matkakotti koos looduse uurimise vahenditega. Neid saab laenutada Peipsi
Koostöö Keskusest, Tartu Keskkonnahariduse Keskusest ning Riikliku
Looduskaitsekeskuse Haanja kontorist.

Tartu Keskkonnahariduse Keskuses on 20 õlakotitäit vahendeid eelkõige
linnalooduse uurimiseks. Neid saab laenutada koos õppeprogrammide
tellimisega. Õppeprogramme viivad läbi keskuse töötajad ning programmide
täielik loetelu ja kirjeldused on keskuse koduleheküljel www.teec.ee. Lisainfot
saab programmide koordinaatorilt Helle Kondilt (helle.kont ät teec.ee).

LOODUSESSE ÕPPIMA II
uudiskiri, oktoober 2007

Vesi, mets ja linnaloodus saavad lastele
selgemaks
“Looduse õppimine ja õues õpetamine piiriüleses koostöös” projekti raames
valmisid Peipsi Koostöö Keskuse, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Riikliku
Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regiooni, Koiva Rahvuspargi ja Läti
Olümpialaste Klubi esindajatel õueõppe tundide läbiviimiseks 25 õppekava
toetavat loodusprogrammi.

Programmid on seotud kolme põhiteemaga – vesi, mets ja linnaloodus.
Õppematerjalid koosnevad programmikirjeldusest ja töölehtedest. Kõik materjalid
on olemas nii eesti kui läti keeles, mõned ka vene ja inglise keeles. Läti
partnerite õppeprogrammid vajavad siiski veel sisulist kohandamist Eesti
konteksti.

Koostatud õppematerjale võivad vabalt kasutada õpetajad oma koolitundide
läbiviimiseks looduses. Kõikidel teistel juhtudel on nõutud kirjalik kokkulepe
programmi koostanud organisatsiooni esindajaga.

Koostatud õppematerjalid, kontaktid ja muu täiendav teave on kättesaadav
projekti partnerite veebilehtedel: www.teec.ee, www.ctc.ee, www.haanjapark.ee

Piret Pungas, Peipsi Koostöö Keskus
Helle Kont, Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Maris Kivistik, Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse õppeprogrammide nimekiri:
- Aed linnas
- Kivid linnas
- Linnud linnas
- Maastikuprofiil läbi Tartu kesklinna
- Park

Peipsi Koostöö Keskuse õppeprogrammide nimekiri:
- Peipsi järve reisipäevik
- Ilm ja pilved
- Kalapäev
- Selgrootute uurimine
- Vooluveekogud

Riikliku Looduskaitsekeskuse (Haanja looduspargi) õppeprogrammide nimekiri:
- Mets Vällamäe matkarajal
- Pinnamood Vällamäe matkarajal
- Samblikud
- Tiigi elustik
- Tsori ehk uhtorg

Koiva Rahvuspargi õppeprogrammide nimekiri:
- Nahkhiired Gauja ürgorus
- Elu Gaujmala talus
- Gauja ürgoru profiil
- Liivakivi
- Gauja ja selle lisajõgi Vējupīte

Läti Olümpialaste Klubi õppeprogrammide nimekiri:
- Läti linnud ja lindude rõngastamine
- Kes keda sööb?
- Kuidas linnud teavad, kuhu talvel lennata?
- Pargid ja puud
- Jäätmed

Loodusesse õppima 2. uudiskiri http://vana.teec.ee/uudiskiri/

Lehekülg 1/3 17.05.2012 10:59



Peipsi Koostöö Keskuses on 20 seljakotti, mida saab koos tarvikutega laenutada
pisikese tasu eest, mis kulub vahendite hoolduseks. Info seljakottide sisu ja
laenutamise kohta on kättesaadav veebilehel www.ctc.ee.

Riikliku Looduskaitsekeskuse Haanja kontoris on 20 seljakotti koos vahenditega,
mida saab laenutada koos õppeprogrammide tellimisega. Õppeprogramme viivad
läbi Riikliku Looduskaitsekeskuse töötajad ja programmide loetelu on üleval
koduleheküljel www.haanjapark.ee. Lisainfo loodushariduse spetsialistilt Maris
Kivistikult (maris.kivistik ät lk.ee).

Annelie Ehlvest, Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Piret Pungas, Peipsi Koostöö Keskus
Maris Kivistik, Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon

Kutsu linnalooduse näitus endale külla
Septembris avati Tartu Keskkonnahariduse Keskuses (Kompanii 10) näitus
linnaloodusest "Ma pole külaline, ma elan siin". Näituse koostaja Annelie Ehlvesti
sõnul tutvustab väljapanek meie looduslikke naabreid linnas ning pakub
mõtlemisainet elukeskkonna ja kodu väärtustest: „Eesmärk on suunata külastajaid
mõtlema, millise elukeskkonna me oleme loonud nii endale kui ka taimedele ja
loomadele.”

Uued teadmised loodusest jõuavad külastajateni läbi kogemuste ja elamuste.
Näiteks saab igaüks mõõta taime- ja loomaliikide inimtaluvust unikaalse
mõõteriista hemeromeetri abil. Näitusel saab kuulata ja vaadata helipilte linnast ja
loodusest. Samuti on avatud linnaelanike register, mis tutvustab linnas elavaid
taime-, seene- ja loomaliike. Stendid pakuvad huvitavat informatsiooni kaasaegse
linnakeskkonna kohta. Haridusliku ekspositsiooni osaks on ka rollimäng
linnaplaneerimise teemal ja osavusmängud "Ohud linnas".

Linnalooduse näitus on mobiilne, seda saab alates novembrist tellida
eksponeerimiseks Lõuna-Eesti koolidesse ja looduskeskustesse. Näituse
laenutuse tingimuste kohta saab informatsiooni Tartu Keskkonnahariduse
Keskuse koduleheküljelt www.teec.ee, telefoni või e-posti teel: 736 1693,
info@teec.ee.

Veebimäng RETK
Loodusõppe projekti üks tulemus on veebimäng RETK. Internetis kõigile
kättesaadavas kahekeelses mängus saavad mängijad rännata Tartust Siguldasse
või lätikeelse versiooni puhul Siguldast Tartusse. Teekonnal läbitakse erinevate
keskkonnasõbralike liiklusvahendite abil paljusid huvitavaid kohti ning
lahendatakse loodusalaseid mõistatusi ja osavusmänge. RETK on mõeldud
eelkõige 9-12 aastastele lastele, kuid võib põnevust pakkuda ka vanematele.

Kõikidel mängijatel, kes õnnelikult sihtkohta jõuavad, on võimalus saada
õpilaspileti või mõne muu isikut tõendava dokumendi alusel autasuks rinnamärk.
Rinnamärgi kättesaamiseks on tarvis külastada mõnda mängus sisalduvat kohta
ka reaalselt – Eestis Tartu Keskkonnahariduse Keskust, Emajõe Suursoo
külastuskeskust või Haanja Looduspargi keskust; Lätis Koiva Rahvuspargi
külastuskeskusi Siguldas või Ligatnes.

Veebimängu RETK leiad aadressilt game.ctc.ee

Eeva Kirsipuu, Peipsi Koostöö Keskus

„Päriselt” looduses
Lisaks uute õppimisvõimaluste – õppeprogrammid, näitus, töövahendid –
väljatöötamisele ja hankimisele sai suur hulk lapsi Loodusõppe projekti vältel ka
ise „päriselt” loodust tundma õppida.

Projekti raames toimus kokku kuus õppelaagrit, neist kolm Eestis ja kolm Lätis.
Eelmises infolehes oli juttu talvistest laagritest Võrumaal. Kevadel korraldati
laager Ähijärvel, Karula Rahvuspargis – 20 Eesti noort käis matkal, uuris
vee-elustikku, külastas Ahhaa Teaduskeskuse keemia- ja martsipanilaborit ning
osales öisel putukavaatlusel.

Suvel toimus Eesti ja Läti laste ühine laager Koiva Rahvuspargis. Nelja päeva
jooksul käisid lapsed paadimatkal Koiva jõel, mille käigus toimus pidev looduse
vaatlemine – näiteks uuriti päeval veeloomastikku jõekallastel ning öösel nahkhiiri.
Lisaks õpiti taimi, mängiti erinevaid tutvumismänge ning läbiti Koiva-äärseid
matkaradu.

13-aastane Karl Sõrra Rõngu Keskkoolist meenutab laagrimuljeid: „Kõige
rohkem jäid laagrist meelde sõbrad, kellega kohtusin. Ja need kohad ka, kus
käisin. Need olid hästi vahvad. Ja muidugi juhendajad, kes meid neisse
kohtadesse viisid, nad teadsid nende kohtade kohta kõike.”

Piret Pungas, Peipsi Koostöö Keskus
Eeva Kirsipuu, Peipsi Koostöö Keskus

Õpetati ka õpetajaid ja
loodusevahendajaid
Loodusõppe projekti raames pakuti õpetajatele ja loodusevahendajatele kokku
kaks õues õppimise alast koolitust: aprillis toimus neile koolitus Võrumaal,
Kurgjärvel ning augustis oli koolitus Eesti ja Läti õpetajatele ja
loodusevahendajatele Koiva rahvuspargis.

Koolitustest räägivad korraldajad Piret Pungas Peipsi Koostöö Keskusest ja
Kersti Sõgel Tartu Keskkonnahariduse Keskusest:

Miks need koolitused korraldati?

Kersti: „Mõlema koolituse eesmärk oli tutvustada looduses õppimise võimalusi
läbi erinevate Eesti-Läti koostöös sündinud õueõppe programmide. Eesti
koolitusel osalenud said võimaluse väljatöötatud õppeprogramme analüüsida ja
teha omapoolseid täiendusi. Arutelu oli väga asjalik ja tõi palju huvitavaid
ettepanekuid.”

Piret: „Üks koolituste eesmärke oli ka see, et õpetajad omavahel suhtleks, uusi
tutvusi looks ning vahetaks seeläbi kogemusi – nt teemal milliseid õppevahendeid
ja metoodikaid kasutatakse. Kui ollakse juba ühel koolitusel käinud, tullakse ka
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Projekt „Nature Learning“
Looduse õppimine ja õues õpetamine piiriüleses koostöös
Promoting nature education and outdoor teaching through cross-border
cooperation

Projekti ajakava:

9.-10. detsember 2006 loodusvaatluse laager Eesti lastele Kurgjärve
spordibaasis Võrumaal
8.-11. veebruar 2007 rahvusvaheline Eesti ja Läti laste looduslaager Võrumaal
Kubijal
22. märts 2007 rahvusvahelise veepäeva tähistamine Tartus
19.-20. aprill 2007 õuesõppe koolitus Eesti õpetajatele Kurgjärve spordibaasis
28. aprill 2007 linnalooduse näituse avamine Riias
28.-29. aprill 2007 looduslaager Läti õpilastele Gauja Rahvuspargis Siguldas
19-20. mai 2007 looduslaager Eesti õpilastele Karula rahvuspargis Ähijärvel
28. juuni-1. juuli 2007 rahvusvaheline Eesti ja Läti laste looduslaager Gauja
Rahvuspargis
14.-17. august 2007 rahvusvaheline õueõppe koolitus Eesti ja Läti õpetajatele ja
loodusevahendajatele Gauja Rahvuspargis
27. september 2007 linnalooduse näituse avamine Tartu Keskkonnahariduse
Keskuses

Eelarve: 248 000 eurot
Kestus: september 2006 – oktoober 2007

Viited
Loodusesse õppima 1. uudiskiri
Tartu Keskkonnahariduse Keskus / www.teec.ee
Peipsi Koostöö Keskus / www.ctc.ee
Haanja Looduspark / www.haanjapark.ee
Veebimäng RETK / game.ctc.ee

Loodusesse õppima 2. uudiskirja trükiversioon
Loodusesse õppima 1. uudiskirja trükiversioon

järgmistele julgemalt.” Mida koolitusel tehti? Kuidas õppimine käis?

Kersti: „Koolitustel tegid osalejad osa programme ise läbi. Õppimine toimus
kogenud juhendajate käe all. Eesti koolitusel juhtisid tegevusi nt Piret Pungas,
Milvi Jürissaar, Helle Kont, Kadri Paulus ja Maris Kivistik”.

Piret: „Lätis olid korraldajad Koiva rahvuspargist vaeva näinud ka koolitusel
osalevate õpetajate vaba aja sisustamisega. Koivalased tutvustasid muuhulgas
aktiivse õppimise meetodeid. Lisaks veel meelelahutuslik programm, mis hõlmas
kohaliku folklooriansambli esinemist, rahvuspargi külastust, lillekompositsioonide
tegemist jm. Nii oli see koolitus õpetajatele mitte ainult töö, vaid ka puhkus.”

Mida saavutati, kas koolitused täitsid oma eesmärki?

Kersti: „Minu arvates täitis koolitus seatud eesmärgid ja osalejate
tagasisidelehtedelt sai lugeda ainult mõnd üksikut parandusettepanekut.
Koolitusel kujunes välja väga tore seltskond, kes innukalt aitas oma nõu ja jõuga
kaasa koostatud õppeprogrammide analüüsimisel ja omapoolsete täienduste
tegemisel.”

Piret: „Ka Läti koolitusele olid osalejate hinnangud positiivsed. Tegevused olid
mitmekesised ja lõbusad ja õpetajad tulid nendega kaasa. Tekkisid kontaktid Läti
ja Eesti õpetajate vahel, keelebarjäärid ületati vajadusel näiteks vene keelt
kasutades. Ja söök oli imemaitsev!”

Toetajad
Toetaja: Eesti-Läti-Venemaa INTERREG IIIA koostööprioriteet
Toetajad: Läänemereregiooni Interreg IIIb programm
Eesti Siseministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus

Juhtpartner:
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
www.teec.ee
Kompanii 10, Tartu, 51007
tel: + 372 7 366 120
e-post: info@teec.ee

Peipsi Koostöö Keskus
www.ctc.ee
Lai 30, Tartu, 51005
tel: +372 7 302 302
e-post: tartu@ctc.ee

Läti Olümpialaste Klubi
Latvian Olympian Club
49 Elizabetas Str, Riga LV-1010 LATVIA
tel. +371 724 0179
e-post: klubs@olimpiade.lv
www.lvok.lv/loc_club.htm

Koiva Rahvuspark
Gaujas National Park Foundation
3 Baznicas Str, Sigulda LV-2150 LATVIA
tel. +371 797 4006
http://www.gnp.lv/eng/index.htm

Koostööpartner:
Riiklik Looduskaitsekeskus, Põlva-Valga-Võru regioon

Haanja Looduspark
Haanja vald, 65101 Võrumaa
www.haanjapark.ee
tel: +37278 29 090
e-post: polva-valga-voru@lk.ee
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